برای بعضی از افراد آسم مشکل کوچکی است اما بمرای بعضمی
دییر مشکل بزرگی محسوب ممی شمود کمه بما فعالیمت همای

 دار های خاص مانند بتما بالکمر ،آسمنرین ،ایبموپر فن
ناپر کسن

ر زمره تداخل پیدا می کند ممکن اسمت بمه الممالت آسمم

 استرس االساسات خیلی شدید

منجر شود .این امر می تواند بمرای زنمدگی فمرد تددیمد آمیمز

 سولفیت مواد نیددارنده بعضی از غذاها نوشیدنی ها

باشد.

از جمله مییو ،میوه ی خشک شده ،سیب زمینمی همای

آسم به طور کامل درمان نمی شود اما عالئم آن را می توان تما

فرآ ری شده ،آبجو شراب

الدی کنترل کرد .از آنجایی که آسم با گذشت زمان تغییر می

 بیماری رفالکس معده ،که در آن اسید معده بمه سممت

کند این مدم است که بتوانید نشانه ها عالئم بیماری تمان را

اللق بر می گردد

به همراه دکترتان پی گیری کرده درمان ممورد نیماز خمود را

آسم چگونه درمان می شود؟

تنظیم کنید.

آسم خود را کنترل کنید با مصرف دار های صحیح به شکلی
که دکترتان تجویز کرده است همچنین د ری از محمرک هما
از المالت آسم جلوگیری کنید.
همه ی افرادی کمه ایمن بیمماری را دارنمد دار همای مشمابدی
مصرف نمی کنند.
بعضی از دار ها ممکن است استنشاقی باشد بعضی دییر بمه
صورت قرص مصرف می شود .دار های آسم در د نوع مختلف

شناسنامه بروشور آموزشی

عرضه می شوند – دار همای سمریا ار مر دار همای کنتمرل

عنوان

بیماری آسم

تهیه و تنظیم

فرزانه بابايی

محرک های آسم

سمت

سوپروايزر آموزشی

قرار گرفتن در معرض محرک های یر سی ممواد آلمر ی زا،

تايید کننده

دکتر منصور انصاری

سال تهیه

9911

بازبینی

می تواند عالئم آسم را ایجاد کند .محرک های آسمم از فمردی
9141

به فرد دییر تغییر می کند این محرک ها عبارتند از:
 مواد موجود در هوا مانند گرده هما ،ررات ریمز ،بمذرهای
قارچ ،شوره ی الیوانات یا زباله های سوسک ها

آسم یک بیماری است که در آن راه های تنفسی شمما تنمو
متورم شده بیش از اندازه مخاط تولید می کند.این امر سبب
به جود آمدنمشکالت تنفسی ،سرفه ،تنفس صمدا دار تنیمی
نفس خواهد شد.

 عفونت های تنفسی مانند سرماخوردگی
 فعالیت های فیزیکی (آسم ناشی از رزش)
 هوای سرد
 آلودگی هوا محرک هایی مانند سییار

طورنی مدت – دار های سریا ار ر نشانه های المالت آسم را
کنترل می کنند .اگر نیاز به اسمتفاده از دار همای سمریا ار مر
برای شما افزایش پیدا کرده است به دکترتان مراجعه کنید تما
دار های جدیمدی بمرای شمما تجمویز کنمد .دار همای کنتمرل
طورنی مدت نیز کمک می کند که شما الملمه همای کمتمر
خفیف تری داشته باشید اما هنیامی که دچار المله شمده ایمد
کاری نمی تواند انجام دهد.
دار هایی که برای درمان این بیماری استفاده می شود ممکمن
است عوارض جانبی داشته باشد ،اما بیشتر این عوارض خفیف
بوده به سرعت از بین می ر ند .از دکترتان در مورد عموارض
جانبی اینیونه دار ها سوال کنید.

به خاطر داشته باشید که شما می توانید آسم را کنترل کنیمد.

 کنترل سوزش معده رفالکس معده .ممکن است اسید

به سیله ی پزشک خود برنامه ای برای مقابله با آسمم ترتیمب

رفالکسی که سبب سوزش معده می شود به مسمیرهای

دهید .مشخص کنید که چه کسی قرار است یک کنی از برنامه

جریان هوا در شش ها آسمیب برسماند عالئمم آسمم را

شما را داشته باشد کجا قرار است نیدمداری شمود .دار همای

بدتر کند .اگر شما سوزش معده ی مدا م یا مکرر داریمد

کنترل طورنی مدت خود را مصرف کنید التی اگر خیلی قت

برای درمان خود با دکترتان صحبت کنید .ممکن اسمت

است که عالئم آسم را ندارید.

نیاز باشد قبل از اینکه عالئم این بیماری را بدبود دهیمد
رفالکس معده خود را درمان کنید.
منبع :

حفظ سالمتی
با مراقبت از خود می توانید عالئم این بیماری را تحت کنتمرل
خود در آ رید:


رزش منظم .داشتن آسم به این معنی نیست که نبایمد
رزش کنید .راه های درمانی می تواند از المله ی آسمم
در الین فعالیت جلوگیری کرده عالئم را کنترل کنمد.
رزش منظم می تواند قلب شمش همای شمما را قموی
کند این باعث می شود عالئم این بیماری از بمین بمر د.
اگر شما در هوای سرد رزش می کنید ،از یمک ماسمک
استفاده کنید تا هوایی که تنفس می کنید گرم باشد.



زن متناسب .افزایش زن می تواند عالئم ایمن بیمماری
را تشدید کند شما در معرض خطرات بیشمتری بمرای
بیماری های دییر قرار می دهد.



مجله خبری داروخانه آنالين



ويكی پديا/دانشنامه آزاد

